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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Zelei-Petró Mónika
Aljegyző Asszonyt.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Benkó Dániel Képviselő úr jelezte késését.
Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Van-e
valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

1. Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú
megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Társulása

társulási

Barta Győző
Elmondja, hogy mindenki előtt ismeretes, hogy milyen változás történt az elmúlt
évben a kistérségi társulással. A Területfejlesztő Társulás megszűnt, de a Többcélú
Társulás megmaradt, munkaszervet nélkül, illetve az iskolafenntartó és óvoda
fenntartó társulások megszűntek, így a társulási megállapodást módosítani szükséges.
A Mötv. előírja, hogy a társulások kötelesek a társulási megállapodásokat felülvizsgálni
és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani, melynek indoka a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény,
és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény 2013. január 1-i hatályon kívül helyezése, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény /Mötv., IV. fejezet: A helyi
önkormányzatok társulásai/ hatálya lépése.
Eger MJV Polgármesteri Hivatal munkatársai a megállapodás módosítását
előkészítették, amelyet az EKTcT Társulási Tanácsa a 2013. március 8-i ülésén
előzetesen véleményezett és jóváhagyott. Következő lépésként szükséges, hogy azt a
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Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel
meghozandó döntésükkel jóváhagyják.
A módosítások alapvetően három típusba sorolhatók:
1./ A Mötv. előírásainak való megfelelés céljából szükséges kötelező módosítások – ide
tartozik többek között:
- az önálló munkaszervezet megszűnéséből, és Eger MJV Polgármesteri Hivatal
munkaszervezeti feladataiból adódó módosítások;
- a társulási tanácsban a tagok képviseletét már nem csak a polgármester láthatja
el, hanem az adott képviselő-testület által delegált más személy is (erre
vonatkozóan külön döntést is kell hoznia a T. Képviselő-testületnek);
- az elnök és elnökhelyettesek akadályoztatása esetén a tanács ülését a korelnök
hívja össze;
- a társulás megszűnésének törvényben meghatározott esetei;
- a tanács ülésén alkalmazandó szavazat megállapítási szabályok;
- zárt ülés tartásának esetei;
- fogalmi pontosítások; stb.
2./ A társulás keretében történő feladatellátás esetköreiből eredő módosítások és
átvezetések – a társulási megállapodás ennek megfelelően már nem tartalmazza a
nevelés és oktatás, szociális ellátás, közművelődési, közgyűjteményi tevékenység,
környezet- és természetvédelem, esélyegyenlőségi program megvalósítása,
foglalkoztatás, gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom és belső
ellenőrzés feladatokra vonatkozó rendelkezéseket.
3./ Egyéb módosítások – ebben a körben elsősorban olyan módosítások szerepelnek,
amelyek a társulás működésének racionalizálására irányulnak, ide tartozik többek
között:
- a jegyzői kollégium megszűnése (a Mötv. szerint a jegyzők tanácskozási joggal
részt vehetnek a társulási tanács ülésein);
- a pénzügyi bizottságon kívüli többi állandó bizottság megszűnése (azzal, hogy
eseti bizottságokat továbbra is lehet létrehozni);
-

a társulási megállapodás új elemként tartalmazza, hogy a Társulás összehangolja
a területén található települési önkormányzatok, gazdasági szervezetek térségi
hatású fejlesztési elképzeléseit, információk szolgáltatásával elősegíti a tervezési
munkát és az elfogadott tervek megvalósítását, különös tekintettel az Európai
Unió 2014-2020 programozási időszakának a megyei jogú városoktól tágabb
térségeket érintő pályázati lehetőségeire és fejlesztéseire.

Az előterjesztés mellékletét képezi a fentiekben jelzett módosításokat tartalmazó,
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013.
március 28-i ülésén a mellékelt társulási megállapodást már megtárgyalta és elfogadta.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodását jóváhagyni szíveskedjen.
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Nahóczki László
Kéri a polgármester urat, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy jelenleg a
Társulás milyen funkciót lát el, milyen pályázatokba kapcsolódik be?
Barta Győző
A munkaszervezet feladatait ellátja Eger Város Polgármesteri Hivatala. Az irodák, a
rájuk eső feladatokat végzik a kistérségi feladatokból. A Mocsári úti épületet Egertől
megvásárolta a szervezet, mely felújításra is került. Valószínűleg Eger azt fogja
kezdeményezni, hogy térítésmentesen adja át a szervezet. Mivel Egertől már ezt
megvásárolta a szervezet, itt a tárgyalási pozíciót úgy kell felvenni, hogy a
kistelepülések is jól jöjjenek ki. A társulásnak 10 millió forintnyi készpénz
megtakarítása is van. Ennek az elosztása is várat még magára. Sokkal csökkentettebb
tartalommal, de még van mit végezni. Amíg a vagyon helyzete végérvényesen nem
rendeződik, addig biztos nem fog megszűnni a társulás.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:
1. Szarvaskő Község Képviselő-testülete jóváhagyja az Egri Kistérség
Többcélú Társulása módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását az előterjesztés mellékletét képező megállapodástervezet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert annak
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Szavazás

polgármester
értelem szerint

4 igen szavazattal elfogadásra került

33/2013. (V.21.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete jóváhagyja az Egri Kistérség Többcélú Társulása
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.

Felelős:
Határidő:

polgármester
értelem szerint
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Határozati javaslat:
2. Szarvaskő Község Képviselő-testülete az Egri Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsában való képviselettel a Polgármestert bízza
meg, akinek helyettesítésére Nahóczki László képviselő jogosult.

Felelős:
Határidő:

Szavazás

polgármester
értelem szerint

3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került

34/2013. (V.21.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsában való képviselettel a Polgármestert bízza meg, akinek helyettesítésére
Nahóczki László képviselő jogosult.

Felelős:
Határidő:

polgármester
értelem szerint

2. Előterjesztés az Eger Vidéki Kincsei Egyesület folyószámlahitel szerződés
megújításához kezességvállalásról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Az Eger Vidék Kincsei Egyesület folyószámlahitel- szerződését meg kell újítania az
Eger és környéke Takarékszövetkezetnél, melyről az Elnökség 11/2013. (V.08.)sz.
határozatában döntött. Ehhez kapcsolódóan szükséges benyújtani - az előző évhez
hasonlóan- a kezességvállalásról szóló, képviselő-testületi határozatot.
Szarvaskő lakosságszám arányos kézfizető kezesség összege 146. 841,-Ft.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései alapján
kezességvállalást az önkormányzat tekintetében a képviselő-testület át nem ruházható
hatáskörben eszközöl.
Van e kérdés?
Dr. Zsirai Sándor
Hány fős a munkaszervezet, hol van és mik a feladatai?
Barta Győző
Az Eger Vidék Kincsei Egyesület nem jogutódja az előző szervezetnek. A
munkaszervezet felvállalta, hogy az előző szervezethez kapcsolódó pályázatok
utógondozását ellátják.
A szervezet 4-5 fővel működik, a székhelye Makláron található.
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Lőrincz József
Ismeretei szerint az Eger Vidék Kincsei Egyesület végigjárta a településeket, ahol
meghívták a vállalkozókat, civil szervezeteket, egyházak képviselőit, és úgy alakította
ki a programját, hogy mondják, el az ott élők mit szeretnének, hogy ahhoz tudják
igazítani a majdani pályázati lehetőségeket.
Barta Győző
Nem jutottak el minden településre, melynek az okát nem tudom. El kezdenek egy
olyan vonalat képviselni, hogy néhány település kitalál egy célt, és megpróbálják
egységkabátként ráhúzni minden településre.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és előzetes
hozzájárulását adja, hogy az Eger Vidék Kincsei Egyesület 9 millió Ft-os nagyságú
folyószámlahitel-keretét megújítsa, s arra vonatkozóan Szarvaskő község lakosságszám
alapján kézfizető kezességet vállaljon.
Szarvaskő Község Önkormányzat esetében a lakosságszám arányos kézfizető kezesség összege
146.841 Ft

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: folyamatos

Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

35/2013. (V.21.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és előzetes
hozzájárulását adja, hogy az Eger Vidék Kincsei Egyesület 9 millió Ft-os nagyságú
folyószámlahitel-keretét megújítsa, s arra vonatkozóan Szarvaskő község lakosságszám
alapján kézfizető kezességet vállaljon.
Szarvaskő Község Önkormányzat esetében a lakosságszám arányos kézfizető kezesség összege
146.841 Ft

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: folyamatos

3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
- Egységes táblarendszer pályázat Eger Vidék Kincsei
- Térfigyelő kamera pályázat Eger Vidéke Kincsei
- Templomlépcső és Templomkert pályázat
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
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Barta Győző
Néhány szó elöljáróban az egységes táblarendszer pályázathoz.
Egy évvel ezelőtt Egerszalókon jártam a polgármester úrnál, akinek az irodájában
láttam egy táblát. Elmondta, hogy egy cégútbaigazító táblák kihelyezésére adott
ajánlatot a részükre, és egy minta Kértem, hogy irányítsa el hozzánk is, de nem történt
semmi.
Eljött a március, amikor a cég képviselője jelen volt az Eger Vidék Kincsei Egyesület
megbeszélésen. Ott a kérés az volt, hogy minden településre készítsen ajánlatot
helyszíni bejárás után. Szarvaskőn is itt volt, végignéztük a települést. Nemrég
megkaptuk a kész dokumentációt.
Ez az egységes táblarendszerre, ha minden település pályázik, a forrás biztosított.
Grátiszba kapnánk minden szarvaskői házra, utcanév táblákat és házszámokat.
Lőrincz József
Ha valamikor valamit nagyon szerettem volna az , hogy ez Szarvaskőben egyedi legyen.
Az, hogy az uniformizálásért milliókat fizessünk ki, nem értek egyet.
Nahóczki László
Van e arra reális esély, hogy ha erre pályázunk, nyer a pályázat? Kérem, hogy
ismertesse polgármester úr az egyéb területeket is, hogy mire lehet pályázni.
Barta Győző
Támogatás vehető igénybe helyi kulturális hagyományokat megőrző rendezvények
szervezésére, lebonyolítására, a biztonságos élettér kialakítására, térségi biztonságot
elősegítő rendszerek beszerzésére, telepítésére, települések egységes arculatú
táblarendszerek kiépítésére.
Hagyományos történelmi hely és életforma bemutatására szolgáló épületek
létrehozására, felújítására, eszközrendszer beszerzésére, vallási tevékenységekhez
kapcsolódó műtárgyak, térelemek beszerzésére, elhelyezésére.
Közösségi célú tevékenységet szolgáló informatikai eszközös beszerzésére. Helyi
termékek forgalomba hozatal, értékesítést elősegítő fejlesztésre, mobil árusításra
alkalmas berendezések beszerzésére, helyi termékek ismertségét növelő marketing
tevékenység ösztönzésére.
Lőrincz József
Máris hallottunk három jobb lehetőséget az Önkormányzat és közösség szempontjából
és egyet a civil szervezetek szempontjából.
Javasolja, hogy ha publikussá tehető a kibővített lehetőségrendszer, tudassuk az
érintettekkel.
Javasolja a helyi rendezvény megvitatását, valamint a helyi termelőknek a támogatást.
Barta Győző
A táblarendszerrel kapcsolatban döntést kell hozni, hogy az Önkormányzat kíván e
pályázatot benyújtani.
Lőrincz József
Ehhez majdnem 1,5 millió forintot kellene befizetni, véleménye szerint ezt nem lehet
bevállalni.
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Nahóczki László
Az egységes arculatra szükség lenne. Az elmúlt években már volt erről szó. A másfél
millió forint kiadást soknak tartja.
Barta Győző
Ha itt civil szervezet pályázik, akkor az 100%-os támogatottságot jelent.
Amikor a pályázati kiírás megjelenik, akkor az érintettekkel összehívunk egy mini
fórumot, ahol tájékoztatást adunk a lehetőségekről.
19:35 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Benkó Dániel képviselő úr.
Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot kíván
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásokra, egységes
településjelző táblák kihelyezésére.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Szavazás

2 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elutasításra került

36/2013. (V.21.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kíván
pályázatot benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatásokra, egységes településjelző táblák kihelyezésére.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Elmondja, hogy 45 millió forint van lekötve az Önkormányzat részéről. Mai nap járt le
a lekötés. Most 4,05%-ot ajánlott a bank arra, hogy ha újabb három hónapra lekötjük,
1-2 %-al lehet többet elérni, ha éves, vagy hosszabb időre történő lekötés van.
Kérte az Aljegyző asszonyt, hogy gondolja át annak a lehetőségét, hogy milyen jogi
lehetőség van arra, hogy máshol kerüljön elhelyezésre a pénzünk.
Kérdezi a testületet, hogy foglalkozzunk e ennek a lehetőségével?
Dr. Zsirai Sándor
Javasolja ennek a lehetőségnek a megvizsgálását.
Zelei-Petró Mónika
Ígéretet tesz arra, hogy záros határidőn belül utána néz annak, hogy milyen
lehetőségek vannak.
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Barta Győző
Megkéri az Aljegyző Asszonyt, hogy mutatkozzon be a képviselő testületnek.
Zelei-Petró Mónika
Elmondja, hogy ő az Egerbaktai Közös Önkormányzati hivatal első aljegyzője. Egy hete
van a hivatalnál. Végzettségét tekintve közgazdász és okleveles közigazgatási manager.
Pár mondatban bemutatná a hivatal jelenlegi állását. A hivatal tekintetében még a
január 1-i állapotnak megfelelő kialakulatlan helyzet van. Nincs a hivatalnak SZMSZ-e,
nincs semmilyen belső szabályozója, kötelezettségvállalástól kezdve, sem pénzkezelési
szabályozót nem sikerült kialakítania az előző vezetésnek. Az önkormányzatok
képviselő testületeinek jegyzőkönyvei igen hiányos állapotban vannak. Ezek az
elsődleges feladatok, melyeket el kell végezni.
Olyan rendszer kialakításán dolgozunk, mely a közös hivatalt élhető formába tenné.
Amint lesz kialakult működési rend, azt egy beszámoló keretében a testület elé
terjeszti.
Jelenleg a jogalkotó által sugallt gyakorlat, miszerint a közös hivatalon belül az
ügyintézés egységes lesz, ez még nem valósult meg.
Az ügyintézések az önkormányzatok közigazgatási területéig terjednek ki. Ez azt
eredményezi, hogy nincsenek meghatározott feladatkörök.
Egy olyan struktúrát próbál kialakítani, mely a legélhetőbb lenne. Önkormányzati
párokat alkotnánk. Egerbakta Szarvaskővel, Hevesaranyos Bátorral látná el a hivatali és
az önkormányzati feladatok egy részét. Minden területre két ügyintéző jutna.
Lesz a hivatalban két nyugdíjazás, a munkaerők pótlásáról gondoskodni kell.
Barta Győző
Ki lett e írva a jegyzői pályázat?
Zelei-Petró Mónika
Igen, kiírásra került.
Lőrincz József
Mindenki emlékszik mit vitatkoztunk a közös hivatal kapcsán. Valahová csapódni
kellett. Van az országban példa, hogy két-három település járáshatárt átlépve egyesülni
tudott, mert akarták, összefogtak és megtették.
Nekünk ez nem sikerült. A Heves megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja
hozzácsapott egy olyan konglomerátumhoz, amely egyáltalán nincs rendben. Valahová
odacsaptak átgondolatlanul, lelkiismeretlenül, szakmaiatlanul, aminek most isszuk a
levét.
Jövőre indítványozni fogom, hogy próbáljuk meg a járáshatárokat módosítani és a jelen
helyzeten változtatni, másik közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni.
Dr. Zsirai Sándor
Most van egy helyzet, melyet meg kell oldani, és ki kell hozni ebből a legjobbat. Erre az
Aljegyző Asszony személye garancia.
A testületnek az a feladata, hogy ebben maximálisan segítséget nyújtson. Reméljük,
hogy őszre egy ütőképes hivatal fog felállni.
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Lőrincz József
Kihez kell fordulnom akkor, ha Szarvaskő határát illegális legeltető, területbitorlók,
kártokozók használják?
Hová kell fordulni, ha bérlők egyéb dolgok miatt nem fizetnek?
Zelei-Petró Mónika
Jegyzői hatáskör. Jelenleg a pénzügyi feladatokat Egerbakta látja el.
Barta Győző
Megnézzük az aktuális befizetéseket. Jelen pillanatban az összes anyag, amely
gazdasági ügyet érint, még a Városházán van.
Az adóbefizetéseket a kolléganővel egyeztetjük, hátralékos lista alapján a
felszólításokat megküldjük.
Továbbiakban elmondja, hogy a Belügyminiszter úrnak megküldésre került egy levél az
adósságkonszolidációval kapcsolatban. Ezt a levelet a képviselő urak is megkapták.
Azokat a településeket próbálják úgymond megjutalmazni, melyek jól gazdálkodtak.
Ebben a levélben szerepelnek azok a feladatok melyek igen fontosak lennének a
településünk életében.
A szennyvízhálózat tervezési munkája folyamatban van, talán még másfél hónapos
munka van és elkészül.
Dr. Zsirai Sándor
Szó volt arról, hogy az ÉMÁSZ beruházás nem lett befejezve. Ebben volt egyeztetés
eredménytelenül, ezért levelet kellene írni, mert ez akadályozza azt is, hogy a
kátyúzást megoldjuk, valamint ezzel együtt a rekultiváció munkájával kapcsolatos
levelet is meg kell írni az útromlásra vonatkozóan.
Az emlékparkban lévő padok lekezelése fontos lenne, mert tönkre fognak menni.
Ugyan ez vonatkozik a padok és virágládák fáinak a lekezelésére.
Nahóczki László
Az elmúlt időszakban elég csapadékos idő volt, kéri, hogy a temető kaszálása történjen
meg.
Barta Győző
Természetesen lekaszáljuk, de kérjük, hogy a lakosság is tegye rendbe a sírjuk körüli
területet.
Nahóczki László
Amennyiben a közterületek kaszálását nem tudjuk elvégeztetni a közmunkással, úgy
be kell vonni vállalkozókat.
Személy szerint vállalja a zászlóparkban lévő tuják rendbe tételét, megnyírását.
Barta Győző
Tájékoztatja a testületet, hogy beadásra kerültek a földalapú támogatásra a területek
maximális nagyságban. Kaszálásra és bozótirtásra kell bekérni árajánlatokat. Fel kell
ajánlani a szénát is a lekaszált területről.
Felszólítás egy területre sincs, az újonnan beadott területeket rendbe kell tenni.
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Lőrincz József
Nemrég jártunk Kalotaszentkirályon. Ismerősünk elárulta, hogy az elmúlt évben
Szarvaskőn jártak a Csipkebogyó Fesztiválon. Megkaptuk az idei év fesztiváljuk
programját, mely október 19. napján lesz.
Ha a két fesztivál nem egy időben lenne, akkor pályázni lehetne a rendezvényre.
Benkó Dániel
A Bércen van egy bérlemény, melyet a bérlő már nem szeretne tovább bérelni, és ezt
egy szarvaskői lakos szeretné átvenni.
Barta Győző
Jelezze a bérlő írásban, hogy nem kívánja tovább bérelni, az új bérlő pedig a bérleti
szándékát.
Kéri a képviselőket, hogy járuljanak hozzá, hogy Szabóné Balla Marianna
hozzászólhasson az üléshez.
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került

Szabóné Balla Marianna
Az Eger Vidék Kincsei Egyesületnél dolgozók felett ki a munkáltatói jogkör gyakorlója?
Az Önkormányzatnak nincs beleszólási joga?
Barta Győző
Az egyesületnek van vezetése, elnöksége. Természetesen az Önkormányzatnak van
beleszólási joga.
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. június 18. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Zelei-Petró Mónika
aljegyző
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